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REGULAMENT
PENTRU EFECTUAREA

TRANSPORTULUI PUBLIC
LOCAL DE PERSOANE PRIN

CURSE SPECIALE

Veste bună pentru locuitorii oraşului Mioveni

DE SÂMBĂTĂ 15 IUNIE,
SE VA DESCHIDE BAZA DE
AGREMENT DIN ZONA BEMO

��Nr. 230 Mai 2013 ��

www.primariamioveni.ro primariamioveni_arges@yahoo.com primariamioveni@primariamioveni.ro

�� Tel/Fax: Poliţia Locală Mioveni - 0348/445855; NON-STOP  �� Tel/Fax: Of. de serv. Primăria Mioveni - 0348/455999;
NON-STOP �� Tel: Primăria Mioveni - 0348/450000; 0348/455444; �� Fax: Primăria Mioveni - 0248/260500 ��

Programul activităţilor ce se vor derula cu ocazia

ZILEI INTERNAŢIONALE A COPILULUI 
(30 mai - 2 iunie 2013)

�� parada costumelor pe bulevardul Dacia ��
�� CEREMONIA DE ÎNMÂNARE A STEAGULUI DE

ONOARE �� program artistic �� reprezentaţii judo,
karate, darts �� competiţii sportive (fotbal, tenis de

masă, karting, ciclism, cross, oină, înot) ��

Concert Tudor Gheorghe
16 iunie la Mioveni
Duminică, 16 iunie 2013, ora 20.00, în sala Casei de Cultură
din Mioveni va avea loc un spectacol de excepţie al artistului
Tudor GHEORGHE. Preţul unui bilet: 40 lei (pentru o pers.)
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SC SERVICII EDILITARE PENTRU
COMUNITATE MIOVENI SRL
NON-STOP la dispoziţia cetăţenilor!!!
Locuitorii orasului Mioveni, vor putea să sesizeze problemele ce ţin
de serviciul apă-canal şi iluminat public printr-un simplu apel la
numărul unic 0348/457.102. De miercuri, 15 mai 2013, a intrat
în funcţiune Dispeceratul Central care va funcţiona NON-STOP.

DISPECERAT NON-STOP: 0348/457.102
Acesta va permite operatorilor din cadrul SC S.Ed.C Mioveni SRL
să preia informaţiile transmise de cetăţeni, să le trimită mai de-
parte către serviciile care au atribuţia să le rezolve. În acelaşi
timp, prin intermediul dispeceratului, cetăţenii vor fi la curent în
orice moment cu stadiul în care se află sesizarea lor. Vom reveni.

Festivalul naţional “Muzica, prietena mea”

“EUROVISIONUL ARGEŞULUI
s-a desfăşurat la MIOVENI”
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Donaţia a fost făcută prin intermediul 
Asociaţiei de prietenie Mioveni - Landerneau

Delia MATACHE 
va concerta la Mioveni,
pe 1 iunie, ora 21.30

HCL nr. 32/28.03.2013



Festivalul naţional “Muzica, prietena mea!”, ediţia I, 24 - 25 mai 2013

“EUROVISIONUL ARGEŞULUI
s-a desfăşurat la MIOVENI”

MIOVENII CULTURAL - 2

Concert Tudor Gheorghe
– Primăvara Simfonic –
După 10 ani, la Mioveni

Duminică, 16 iunie
2013, ora 20.00, în sala
Casei de Cultură din Mioveni
va avea loc un spectacol de
excepţie al artistului Tudor
Gheorghe.

Primăvara Simfonic ar
putea fi considerat unul din-
tre cele mai pasionate
fenomene ale timpului muzi-
cal, ce porneşte de la ex-
ploatarea unor dimensiuni
sonore noi şi ajunge până la
cercetarea neobosită a
sonorităţilor inconfundabile
specific stilului unic al lui
Tudor Gheorghe, atât de greu
de descris în cuvinte şi de în-
cadrat în limitele unui tipar.
Primăvara Simfonic un con-
cert ce reuşeşte să îmbine
magistral cele mai înalte
manifestări ale spiritului
uman prin poezie şi muzică,
note muzicale şi senzaţii

acustice înălţătoare.
Preţul unui bilet este de 40

lei şi sunt puse în vânzare la
Casa de Cultură a Sindi-
catelor Dacia Mioveni. Acce-
sul copiilor sub 14 ani este
interzis!

Festival-concurs 
“VREAU SĂ FIU ŞI EU O STEA!”

Consiliul Local Mioveni, Primăria şi Centrul Cultural orga-
nizează în ziua de 8 iunie 2013, ora 11.00, ediţia a IX-a
a Festivalului „Vreau să fiu şi eu o stea!”, manifestare de-

dicată preşcolarilor din oraş şi nu numai. Ediţia din acest an va
fi găzduită de sala Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia Mioveni
şi se va desfăşura pe următoarele secţiuni: teatru, grup
vocal/solist – muzică uşoară, grup vocal /solist– muzică popu-
lară, dans popular, dans modern, dans tematic. Se aşteaptă
participarea a peste 200 de preşcolari din Mioveni şi din loca-
lităţile limitrofe. Fişele de înscriere se primesc până la 31 mai,
ora 14.00, la tel/fax: 0348.445.856.

Veste bună pentru locuitorii oraşului Mioveni

DE SÂMBĂTĂ 15 IUNIE, SE
VA DESCHIDE BAZA DE
AGREMENT DIN ZONA BEMO

Începând cu data de 15
iunie 2013, îi invităm pe
locuitorii oraşului Mioveni
dar şi pe cei din zonele
limitrofe, să meargă la
ştrand şi să îşi petreacă
timpul liber într-un mod
activ. "Suntem pregătiţi să
le asigurăm cele mai bune
servicii în zona de agre-
ment. Totul este reparat,
modernizat, igenizat, iar
din data de 15 iunie 2013
ne aşteptăm la o prezenţă
mare” a declarat directorul
Nicolae TUDOSE.

În ultimele luni, angajaţii S.C.
Servicii Edilitare pentru Comuni-
tate Mioveni SRL, au lucrat în
continuu pentru a face Baza de la
Bemo să fie primitoare pentru iu-
bitorii de plajă şi agrement. S-au

făcut multe reparaţii, nisipul a
fost împrospătat, toate instalaţi-
ile sunt funcţionale. Calitatea ser-
viciilor medicale, de pază şi
ordine publică dar şi a celor de
salvamar vor fi de calitate şi la
dispoziţia cetaţenilor.

Conducerea societăţii, face un
apel către cei care vor beneficia
de serviciile oferite în Baza de
Agrement să respecte normele
de securitate şi indicaţiile person-
alului de îndrumare.

PROGRAMUL DE
FUNCŢIONARE

Programul de funcţionare al
ştrandului va fi de luni până
duminică, între orele 10.00 -
21.00, iar preţul biletelor va fi
de 7 lei pentru adulţi şi 3 lei
pentru elevi şi studenţi.

La Mioveni s-a desfăşurat prima
ediţie a Festivalului Naţional de
Muzică Pop şi Etno Pop pentru Copii
şi Adolescenţi “Muzica, prietena
mea”. Au fost două zile deosebite,
unde copii şi adolescenţi din toată
ţara au oferit un spectacol de ex-
cepţie. Candoare, prospeţime, nat-
uraleţe, frumuseţe şi muzică de
bună calitate au fost ingredientele
acestui festival. A fost un regal
muzical, iar pe scena de la Mioveni
au concurat tineri talentaţi. Juriul –
alcătuit din soprana Adina Sima,
profesor canto/muzică uşoară, Au-
relian Temişan, muzician, Daniel
Iordăchioaie, muzician, Şerban Bă-
cilă, profesor canto/muzică uşoară,
Georgeta Nicolae, preşedinte Asoci-
aţia Culturală Music Factory, Elisa-
beta Panait, directorul Casei de
Cultură Mioveni, Argentina Culcuş şi
Maria Ştefănescu, secretarul oraşu-
lui Mioveni – a avut o misiune
destul de dificilă. Câştigătorii au
primit diplome şi cadouri. Prezent la
gala de premiere, primarul oraşului
Mioveni, Ion Georgescu, a precizat:
“La Mioveni a avut loc Eurovisionul
Argeşului şi îi felicit pe toţi con-
curenţii, pe părinţi şi pe profesorii
care-i îndrumă. Au fost două zile
frumoase, cu muzică bună, cu ar-
tişti de renume. Promitem ca şi în
2014 să susţinem acest eveni-
ment”. Festivalul a fost prezentat
de argeşeanul nostru, simpaticul
actor Ovidiu Cuncea.

Trofeul “ADOLESCENŢI” a rămas la Mioveni
Amalia Denisa PREDA Aurelian TEMIŞAN, recital la Mioveni

Daniel IORDĂCHIOAIE şi câştigătorii Festivalului “Muzica, prietena mea!”
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CCee ttrreebbuuiiee ssăă şşttiiţţii ccâânndd aacchhiizziiţţiioonnaaţţii uunn
tteerreenn ppeennttrruu ccoonnssttrruuiirreeaa uunneeii llooccuuiinnţţee

Un teren fără utilităţi, într-o
zonă mărginaşă, fără infrastruc-
tură, va avea un preţ scăzut, dar
aceste lipsuri reprezintă viitoare
investiţii (cheltuieli), pe care
fiecare persoană care îşi doreşte
"casa visurilor" trebuie să le ia în
calcul. De asemenea, trebuie ştiut
că administrarea drumurilor de
utilitate privată se face de către
deţinătorii acestora, iar extin-
derea reţelelor de utilităţi pe dru-
murile private este obligaţia
proprietarilor de terenuri. De
aceea, atunci când doriţi să achiz-
iţionaţi un teren pentru constru-
irea unei locuinţe trebuie să ştiţi
următoarele: 

1. Terenul pe care urmaţi să-l
cumpăraţi este situat în intravi-
lanul oraşului Mioveni?

2. Aveţi grijă ca terenul să nu
fie subtraversat de conducte şi
reţele de utilităţi (energie elec-
trică, apă, canal, gaze naturale),
care ar duce la imposibilitatea
construirii vreunui imobil; 

3. Atenţie! Pe teren intervin re-
stricţii sau interdicţii de construire
(regim de înălţime, P.O.T., C.U.T,
retrageri); 

4.Verificaţi dacă în pachetul de
documente necesare autentificării
contractului de vânzare-
cumpãrare există ataşat şi Certi-
ficatul de urbanism, certificat ce
vă informează despre regimul ju-
ridic, economic şi tehnic al
terenurilor şi construcţiilor exis-
tente la data solicitării şi sta-
bileşte cerinţele urbanistice care
urmează să fie îndeplinite în
funcţie de specificul amplasamen-

tului; 
5. Asiguraţi-vă de existenţa

unui drum de acces şi deschiderea
lotului de pământ pe care îl veţi
cumpăra (pentru clădiri izolate,
lăţimea nu va fi mai mică de 12 m
şi nu mai mare de 20 m, locuinţe
înşiruite lăţimea minimă a lotului
este de 8 m); 

6. Administrarea drumurilor de
utilitate publică se face de către
deţinătorii acestora (Consiliul
Local, Consiliul Judeţean, Compa-
nia Naţionala de Autostrăzi şi Dru-
muri Naţionale din România S.A.);

7. DRUMUL PRIVAT NU POATE
FI TRECUT ÎN DOMENIUL PUBLIC
AL ORAŞULUI MIOVENI; 

8. PRIMĂRIA NU POATE EXE-
CUTA EXTINDERI DE REŢELE DE
UTILITĂŢI PE DRUMUL PRIVAT,
PRIMĂRIA INVESTEŞTE DOAR PE

TEREN CE APARŢINE DOMENIU-
LUI PUBLIC AL ORAŞULUI
MIOVENI. 

9. Persoanele fizice sau juridice
care achiziţionează terenuri de la
persoane fizice sau juridice sunt
rugate să clarifice situaţia tuturor
utilităţilor şi a drumului de acces
(de servitute sau public), pentru
eliminarea viitoarelor neînţelegeri
cu proprietarul (dezvoltatorul),
sau Primãria Mioveni. 

10. Pentru orice neînţelegere şi
clarificare vă puteţi adresa per-
sonal Biroului Urbanism sau
Biroului Fond Funciar, zilnic în
timpul programului de lucru, sau
la e-mail: 
primariamioveni@primariamioveni.ro

BIROU URBANISM,

DAN POPESCU  

ORAŞUL MIOVENI A PRIMIT
O AUTOSPECIALĂ DE LA
PRIETENII FRANCEZI DIN 

LANDERNEAU
Prin intermediul

Asociaţiei de Prietenie
Mioveni – Landerneau,
localitate înfrăţită cu
oraşul nostru de peste
20 de ani, s-a făcut o
nouă donaţie către au-
torităţile locale din
oraşul nostru. Este
vorba despre o au-
tospecială de inter-
venţii care va ajunge la
Detaşamentul de Pom-
pieri „Cpt. Puică Nico-
lae”. Autospecială, deşi
nu este nouă, este
într-o stare perfectă de
funcţionare, fiind
foarte utilă detaşa-
mentului de pompieri.

Pentru aducerea în
ţară a donaţiei, o dele-

gaţie formată din pri-
marul oraşului, Ion
Georgescu dar si
reprezentanţi de la De-
taşamentul de Pom-
pieri „Cpt. Puică
Nicolae”, s-au deplasat
în Landerneau în pe-
rioada 11-18 Mai
2013.

Acum doi ani, tot
prin intermediul Asoci-
aţiei de Prietenie
Mioveni – Landerneau,
s-a mai donat către
oraşul nostru o au-
tospecială dar şi
aparatură medicală
pentru Spitalul orăşe-
nesc „Sf. Spiridon”
Racoviţa.

Festivalul – Concurs de
cântec, teatru şi poezie
«ANNA DE NOAILLES»

ediţia a IX-a

Asociaţia de Prietenie
Mioveni-Landerneau îm-
preună cu Inspectoratul

Şcolar Judeţean Argeş, Liceul Teo-
retic “Iulia Zamfirescu” Mioveni,
Centrul Judeţean pentru Conser-
varea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Argeş, Casa de Cul-
tură a Sindicatelor Dacia Mioveni şi
Centrul Cultural Mioveni vă invită
la Festivalul – Concurs de cântec,
teatru şi poezie «Anna de
Noailles» ediţia a IX-a, care va
avea loc sâmbătă, 1 iunie 2013,
ora 10.00, la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Mioveni.

Anna de Noailles (născută
prinţesa Brâncoveanu), (1876,
Paris – 1933, Paris) a fost scri-
itoare şi poetă franceză de origine
română, membru de onoare al
Academiei Române.

Intrarea este liberă!

Oficialii de la Landerneau, Patrick LECLERC - primar şi Michel
RIOU - viceprimar, alături de primarul oraşului Mioveni - Ion
Georgescu, Liviu Poircă - primarul comunei Vultureşti şi reprezen-
tanţii detaşamentului de pompieri din oraşul nostru.
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REGULAMENT
PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC

LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE SPECIALE
Capitolul 1
Transportul public local de per-
soane prin curse regulate spe-
ciale
Art. 1
Este considerat serviciu public
local de persoane prin curse re-
gulate speciale, transportul public
efectuat de către operatorii de
transport rutier care au încheiat
un contract cu un beneficiar, sau
cel care a angajat serviciul de
transport, pentru transportul
copiilor şi strudenţilor, la şi de la
instituţiile de învăţământ, trans-
portul salariaţilor la şi de la insti-
tuţiile la care sunt angajaţi, sau
pentru transportul angajaţilor
unui operator economic, la şi de
la locul de muncă.
Art.2 
Pe raza administrativ-teritorială a
oraşului Mioveni, transportul
public local de persoane prin
curse regulate speciale de per-
soane, se efectuează de către op-
eratorii de transport rutier, care
deţin licenţa de traseu valabilă,
eliberată de autoritatea de auto-
rizare din cadrul Primăriei
Mioveni.
Art.3
În vederea obţinerii licenţei de

traseu pentru serviciul de trans-
port public local prin curse regu-
late speciale, operatorul de
transport public local de per-
soane prin curse regulate spe-
ciale, va depune la autoritatea de
autorizare, din cadrul Primăriei
Mioveni, un dosar care va
cuprinde:
a) cerere;
b) copie a certificatului de înma-
triculare emis de registrul com-
erţului, cu obiectul de activitate
pentru serviciul de transport re-
spectiv;
c) lista vehiculelor cu care se
efectuează traseul şi capacitatea
de transport a acestora;
d) copiile conforme ale licenţei de
transport, într-un număr egal cu
cel al vehiculelor prezentate în
listă;
e) graficul de circulaţie propus,
care trebuie să fie în concurenţă
cu programul de
începere/încheiere a activităţilor,
respectiv cu programul de in-
trare/ieşire din schimb, vizat de
beneficiarul transportului, sau de
cel care a solicitat transportul:
graficul de circulaţie va cuprinde
sensurile în care se transportă
persoanele pentru începerea ac-
tivităţilor/intrarea în schimb, re-
spectiv transportul acestora la
încheierea activităţilor/ieşirea din
schimb;
f) copiile conforme ale licenţei de
transport, în număr egal cu cel al
vehiculelor prezentate în listă;
g) graficul de circulaţie propus,
care să fie în concordanţă cu pro-
gramul de începere/încheierea
activităţilor, respectiv cu progra-
mul de intrare/ieşire din schimb,
vizat de beneficiarul transportu-
lui, sau de cel care a solicitat
transportul: graficul de circulaţie
va cuprinde sensurile în care se
transportă persoanele pentru în-
ceperea activităţilor/intrarea în
schimb, respectiv transportul
acestora la încheierea activ-
ităţilor/ieşirea din schimb;
h ) c o n t r a c t u l / c o n t r a c t e l e

încheiat/încheiate cu beneficiarii
transportului, din care să rezulte
programul de începere/încheiere
a activităţilor, respectiv progra-
mul de intrare/ieşire din schimb;
i) tabelul cu persoanele trans-
portate cu adresa acestora,
anexa la contractul de transport
vizat de beneficiar;
j) dovada spaţiului necesar pen-
tru parcarea autovehiculelor uti-
lizate, spaţiu deţinut în
proprietate, sau contract de
închiriere;
k) copie după licenţa de trans-
port.
(2) Contractul prevăzut la alin
(1), lit f) se va încheia cu fiecare
beneficiar al transportului cursa
puntându-se executa pentru mai
mulţi beneficiari, dacă sunt în-
deplinite cumulativ mai multe
condiţii:
a) graficul de circulaţie  propus
este identic pentru toţi beneficia-
rii şi este aprobat de toţi benefi-
ciarii acestuia;
b)programul de
începere/încheiere a activităţilor,
respectiv programul de
intrare/ieşire din schimb este
identic pentru toţi beneficiarii
transportului;
c) beneficiarii transportului îşi
desfăşoară activitatea în acelaşi
perimetru sau într-un perimetru
învecinat şi sunt în relaţii comer-
ciale directe ori indirecte, care
justifică necesitatea corelării şi
optimizării transportului anga-
jaţilor;
d) capacitatea de transport a ve-
hiculului/vehiculelor cu care se
efectuează traseul pentru trans-
portul angajaţilor nominalizaţi de
toţi beneficiarii transportului.
Art. 4 
În termen de maxim 30 de zile de
la data depunerii dosarului, au-
toritate de autorizare analizează
documentele depuse, urmând ca
în cazul în care sunt îndeplinite
condiţiile pentru efectuarea
transportului public local de per-
soane prin curse regulate spe-
ciale de persoane pe acel traseu,
va elibera licenţele de traseu, sau
va comunica în scris refuzul mo-
tivat, după caz.
Art. 5 
(1) Traseul pentru oraşul Mioveni
va fi stabilit de către autoritatea
de autorizare, în funcţie de re-
stricţiile impuse pe anumite
artere de circulaţie, sau aglomer-
aţia traficului auto;
(2) Licenţele de traseu se
eliberează opreatorului de trans-
port rutier într-un număr egal cu
numărul de autovehicule nece-
sare efectuării traseului;
(3) Staţiile utilizate pentru ur-
carea/coborârea persoanelor
transportate, în cazul transportu-
lui local prin curse regulate spe-
ciale, sunt altele decât staţiile
publice, trebuie să asigure
condiţii minime de siguranţă pen-
tru persoanele transportate,
acestea vor fi stabilite cu con-
sultarea operatorului de trans-
port;
(4) Licenţa de traseu se
eliberează pentru o perioadă
egală cu perioada de valabilitate
a contractului încheiat cu benefi-
ciarul sau cu el care a angajat
transportul, dar nu mai mult de 3

ani, după prezentarea documen-
tului de plată a tarifului de eliber-
are;
(5) Licenţa de traseu este însoţită
pe toată durata efectuării trans-
portului de caietul de sarcini afer-
ent acesteia, în original;
(6) Licenţa de traseu este nomi-
nală şi nu este transmisibilă;
(7) Caietul de sarcini aferent li-
cenţei de traseu va cuprinde: 
a) denumirea staţiilor pentru ur-
carea/coborârea persoanelor
transportate;
b) orele de plecare, respectiv de
sosire;
c) zilele în care se efectuează
transporturile;
d) capacitatea autovehiculului
care efectuează transportul.
Art. 6
Autoritatea de autorizare va resp-
inge dosarul depus în vederea
obţinerii unei licenţe de traseu în
următoarele situaţii:
a) dacă solicitantul nu dispune de
numărul de vehicule sau de copii
conforme ale licenţei de transport
necesare derulării transportului
pe traseul solicitat, conform con-
tractului încheiat cu beneficiarul,
sau cel care a angajat trans-
portul.
b) dacă un vehicul este utilizat
pentru transportul angajaţilor mai
multor beneficiari, precum şi
dacă vehiculul respectiv a fost
nominalizat pe un traseu din pro-
gramele de transport prin curse
regulate ale căror grafice de cir-
culaţie se suprapun cu cel vizat
de beneficiarul sau de cel care a
angajat transportul.
c) În cazul în care pe traseele
propuse de operatorul de trans-
port există restricţii impuse prin
alte acte normative sau străzile
respective sunt aglomerate da-
torită traficului auto.

d) În cazul în care staţiile solici-
tate de operatorul de transport
coincid cu cele publice.
Art. 7
Retragerea licenţei de traseu se
face prin următoarele cazuri:
a) Când nu mai sunt îndeplinite
condiţiile care au stat la baza
eliberării acesteia;
b) În cazul săvârşirii de către op-
eratorul de transport rutier a unor
abateri grave de la prevederile
caietului de sarcini aferent li-
cenţei de traseu sau a regula-
mentului pentru efectuarea
transportului public local, nere-
spectarea staţiilor aprobate, orele
de plecare, numărul de autove-
hicule;
c) La încetarea activităţii opera-
torului de transport;
d) La retragerea licenţei de trans-
port;
e) La cerere.
Art. 8
Retragerea licenţei de traseu se
aprobă prin dispoziţia primarului
oraşului Mioveni, la propunerea
autorităţii de autorizare.
Art. 9
Operatorii de transport au oblig-
aţia de a deţine la bordul vehicu-
lului, pe timpul efectuării
transportului public de persoane
prin curse regulate speciale, ur-
mătoarele documente:
a) Licenţa de traseu şi caietul de
sarcini al acesteia eliberat de
emitentul licenţei;
b) Contractul de transport
încheiat între beneficiarul trans-
portului sau persoana care a an-
gajat transportul şi operatorul de
transport rutier;
c) Lista persoanelor transportate
ca anexă la contractul de trans-
port;
d) Copia conformă a licenţei de
transport;
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e) Legitimaţia de serviciu valabilă
a conducătorului auto, din care să
reiasă că este angajat al opera-
torului de transport;
f) Contractul de leasing în copie
conformă cu originalul, în cazul în
care vehiculul rutier este utilizat în
baza unui asemenea contract;
g) Actul prin care se dovedeşte
dreptul de muncă în România, în
cazul conducătorilor auto străini;
h) Asigurarea persoanelor trans-
portate şi a bagajelor acestora
pentru  riscuri de accidente ce cad
în sarcina operatorului, în copie;
i) Certificatul de competenţă pro-
fesională al conducătorului auto,
pentru transportul rutier public de
persoane, valabil;
j) Legitimaţii de serviciu valabile,
eliberate de beneficiarul trans-
portului pentru persoanele trans-
portate,  în cazul transportului
angajaţilor instrituţiilor operato-
rilor economici;
Art. 10
Conducătorii mijloacelor de trans-
port local prin curse regulate spe-
ciale au următoarele obligaţii:
a) Să se prezinte pentru efectu-
area examinării medicale şi psiho-
logice, iniţială şi periodică şi să
respecte recomandările comisiilor
medicale şi psihologice;
b) Să respecte normele şi regulile
privind conducerea în condiţii de
siguranţă rutieră şi conduită pre-
ventivă;
c) Să respecte regulile privind pre-
venirea accidentelor de muncă în
circulaţia rutieră;
d) Să cunoască şi să respecte mă-
surile ce trebuie luate după un ac-
cident sau incident în ceea ce
priveşte asigurarea vehiculului,
protecţia personală şi a celorlalţi
participanţi la trafic, protecţia
mediului, protecţia bunurilor;
e) Să respecte întocmai legile şi
reglementările specifice categoriei
de transport rutier pe care o exe-
cută;
f) Să nu fumeze în interiorul mi-
jloacelor de transport în comun,
dacă acestea nu sunt prevăzute cu
cabine închise pentru conducătorul
auto;

g) Să aibă un comportament civi-
lizat faţă de utilizatorii mijloacelor
de transport în comun;
h) Să oprească numai în staţiile
stabilite în caietul de sarcini;
i) Să respecte viteza de deplasare
în trafic, să nu conducă agresiv şi
să nu circule cu uşile deschise;
j) Să respecte graficele de circu-
laţie din caietul de sarcini;
k) Să nu îmbarce călători peste
capacitatea maximă admisă a mi-
jlocului de transport, să informeze
cu operativitate autoritatea com-
petentă cu privire la producerea
unor evenimente care periclitează
securitatea călătorilor, inclusiv
evenimente legate de comporta-
mentul necorespunzător al utiliza-
torilor;
l) Să respecte traseul impus în li-
cenţa de traseu;
m) Să se supună controlului au-
torităţilor abilitate şi să prezinte la
control, în timpul activităţii docu-
mentele prevăzute de prezentul
regulament (licenţa de traseu,
programul de circulaţie, copia con-
formă a licenţei de traseu) şi de
legislaţia în vigoare.
Art. 11
Operatorii de transport vor efectua
serviciul de transport public local
de persoane prin curse regulate
speciale cu respectarea urmă-
toarelor condiţii:
a) Să utilizeze pe timpul executării
transportului rutier placa de
traseu, cu indicarea executantului,
a traseului şi a tipului de trans-
port;
b) Să preia la transport numai per-
soanele nominalizate în lista cu
persoanele transportate, anexă la
contractul de transport încheiat cu
beneficiarul transportului;
c) Să asigure preluarea per-
soanelor transportate din ve-
hiculele imobilizate, rămase pe
traseu;
d) Să asigure instruirea conducă-
torilor auto cu privire la obligaţiile
ce le revin;
e) Să asigure instruirea conducă-
torilor auto asupra obligaţiilor ce le
revin;
f) La bordul autovehiculului tre-

buie să existe mijloace pentru
combaterea şi prevenirea incendi-
ului, precum şi ciocan pentru spart
geamurile în caz de necesitate;
g) Autovehiculele trebuie spălate
şi degresate;
h) Autovehiculele trebuie să aibă
inspecţia tehnică periodică efectu-
ată la timp;
i) În perioada de iarnă, autove-
hiculul trebuie să fie echipat core-
spunzător circulaţiei pe drumuri cu
aderenţă scăzută;
j) Îmbarcarea/debarcarea per-
soanelor transportate trebuie să
se facă în staţii stabilite.

CAPITOLUL 2
TARIFE
Art. 12 (1)
Pentru eliberarea documentelor
solicitate, se percep următoarele
tarife:
a) Tarif acordare autorizaţie de
transport – 300 lei;
b) Tarif eliberare copie conformă a
autorizaţiei de transport – 150 lei;
c) Tarif eliberare de duplicate ale
autorizaţiei de transport, copii
conforme şi licenţe de traseu – 50
lei;
d) Tarif acordare licenţă de traseu
– 200 lei;
(2) Încasările realizate din apli-
carea tarifelor prevăzute la alin.
(1) se fac venit la bugetul local şi
nu intră în sfera de aplicare a taxei
pe valoare adăugată.
(3) Pentru anul 2014 se va per-
cepe taxa specială pentru tranzitul
curselor speciale de călători prin
oraşul Mioveni, instituită prin
hotărârea cu privire la impozitele
şi taxele locale pentru anul 2014.

CAPITOLUL 3
RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

Art.13. 
Constituie contravenţii urmă-
toarele fapte, dacă nu au fost
săvârşite în astfel de condiţii, încât
potrivit legii penale, să nu fie con-
siderate infracţiuni şi se
sancţionează după cum urmează:
a) Cu amendă de la 200 lei la 400
lei; 
Pentru nerespectarea prevederilor
art. 9, art. 10 , lit. f), g), h), i), j),
k), l) şi m).
b) Cu amendă de la 1000 lei la
1500 lei: Art.2.

CAPITOLUL 4
DISPOZIŢII FINALE ŞI 
TRANZITORII

Art. 14.
Modelul licenţelor de traseu a ser-
viciilor de transport public local de
persoane prin curse regulate şi
regulate speciale şi a caietelor de
sarcini, sunt cele prezentate în Or-
dinul 353/2007, pentru aprobarea
Normelor de aplicare a Legii ser-
viciilor de transport public local nr.
92/2007, anexele 1,2 şi 5.
(1) Pierderea, deteriorarea sau re-
tragerea licenţelor de traseu se
comunică administraţiei publice lo-
cale, de către operatorul de trans-
port rutier, în termen de 15 zile de
la data constatării, acesta în-
locuindu-se cu un document nou,
cu plata tarifelor aferente.
(2) Pierderea sau sustragerea li-
cenţelor de traseu se publică în
Monitorul Oficial al României –
Partea a III – a 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
DIDIŢĂ GHEORGHE

SECRETARUL ORAŞULUI MIOVENI
JR. ŞTEFĂNESCU MARIA

JUDEŢUL ARGEŞ
PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI

PRIMAR,
Georgescu Ion

PERMIS DE ACCES
NR. ___/______

AUTO NR. _____________
Nr. identificare: ____________
Masă maximă autorizată ________

Deţinător: ____________________
C.U.I.________________________

Valabil până la ____________
Pentru accesul pe b-dul Dacia în vederea 

încărcării/descărcării mărfii

PE
R

M
IS

 D
E 

A
C

C
ES

 N
R

. _
__

_/
__

__
_;

 V
al

ab
il 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

A
U

TO
 N

R
. _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

M
A

SA
 M

A
X

IM
Ă

 A
U

TO
R

IZ
A

TĂ
A

pa
rţi

ne
 _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
C

U
I _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
A

cc
es

 B
-d

ul
 D

ac
ia

 în
că

rc
ar

e/
de

sc
ăr

ca
re

 m
ar

fă
: _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

A
ch

ita
t c

u 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

El
ib

er
at

, (
N

um
e 

şi
 p

re
nu

m
e)

ANUNŢ
ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII PLA-

NURILOR PARCELARE PENTRU PRO-
PRIETARII DE TEREN DIN ORAŞUL
MIOVENI, CARTIER COLIBAŞI, LO-
CAŢIILE „DEALUL SAVULUI ŞI
CÎNEPIŞTE”, RUGĂM DEŢINĂTORII
DE TEREN SĂ SE PREZINTE LA
PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI,
BIROUL FOND FUNCIAR, CAMERA 17,
ÎNTRE ORELE 8,00 – 16,00 (MARŢI
ŞI JOI PÂNĂ LA ORELE 17,00 ) CU
ACTELE DE PROPRIETATE ÎN COPIE
LEGALIZATĂ PRECUM ŞI CARTEA DE
IDENTITATE (BI / CI). TOATE ACES-
TEA NE SUNT ABSOLUT NECESARE ÎN
VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII REŢELEI
STRADALE, INTRODUCEREA UTI-

LITĂŢILOR (APĂ, GAZE, CANAL),
DAR ŞI PENTRU ÎNTOCMIREA
CĂRŢII FUNCIARE.

DE ASEMENEA ŞI PROPRIETARII
DE TEREN FORESTIER DIN
PARCELELE UA 74, 75 ŞI 164 SUNT
RUGAŢI SĂ SE PREZINTE CU ACTELE
DE PROPRIETATE ÎN COPIE LEGAL-
IZATĂ ŞI ACTELE DE IDENTITATE ÎN
VEDEREA FINALIZĂRII ACESTOR
PLANURI PARCELARE ÎN FORMAT
ANALOGIC ŞI DIGITAL.

INFORMĂM CETĂŢENII CARE NU
SE VOR PREZENTA ÎNTR-UN INTER-
VAL DE 90 ZILE CĂ ACESTE LUCRĂRI
SE VOR EXECUTA ÎN LIPSA LOR
FIIND POSIBILĂ DEPLASAREA LIM-
ITELOR DE HOTAR DINTRE PROPRI-
ETĂŢI. BIROU FOND FUNCIAR
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Distincţia este a doua pe care o
primeşte oraşul Mioveni, anul trecut
oraşul constructorilor de maşini
fiind premiat cu Diploma Europei.
Drapelul de onoare a fost câştigat
anul acesta de 18 localităţi din ţări
precum: Franţa, Germania, Italia,
Lituania, Polonia, Portugalia, Rusia,
Turcia şi Mioveni – România. Decizia
a fost luată la Strasbourg pe 23
aprilie 2013, distincţia fiind obţinută
în cadrul aplicaţiei „Premiul Eu-
ropei”. 
Diploma europeană câştigată în
2012 de către oraşul Mioveni este
situată chiar sub distincţia Steagul

de onoare din acest an, următorii
paşi fiind obţinerea distincţiilor:
Placa de onoare şi Premiul Europei.
Acestea vin ca o recunoaştere a
meritelor în propagarea ideilor eu-
ropene prin activităţile cultural-
artistice organizate, înfrăţiri cu
oraşe din Europa (Franţa, Portu-
galia, Bulgaria, Elveţia), schimburi
culturale, parteneriate cu alte ţări şi
schimburi de experienţă. Au-
torităţile din Mioveni vor depune
toate eforturile în vederea obţinerii
celorlalte premii. 
Ceremonia de înmânare a „Steagu-
lui de onoare” va fi organizată la
Mioveni pe 1 iunie, în prezenţa unui
reprezentant de la Consiliul Europei
- Victor Ruffy.
Cu această ocazie autorităţile lo-

cale au pregătit ample manifestări
cultural-artistice: spectacole, com-
petiţii sportive, o expoziţie de fo-
tografie cu titlul: “Călător prin
Europa” precum şi o frumoasă
paradă a costumelor organizată în
parteneriat cu instituţiile de în-
văţământ din oraş, pe Bulevardul
Dacia.

CONSILIUL EUROPEI a desemnat
MIOVENIUL câştigător al distincţiei

„STEAGUL DE ONOARE”
Steagul de onoare  va ajunge la Mioveni pe 1 iunie
2013, localitatea noastră fiind singura din ţară
care primeşte acest premiu în 2013.

CONTACT: 
Mioveni, str. Tudor Muşatescu, bl. V2B, 

parter în incinta
CENTRULUI CULTURAL MIOVENI 

tel/fax: 0348.445.856
www.primariamioveni.ro

Pe 1 iunie, un reprezentant al Consiliului Europei va înmâna
“STEAGUL DE ONOARE”, primarului oraşului Mioveni

Joi, 30 Mai 2013:
Ora 11.00 - Conferinţă de presă în
Sala de Consiliu a Primăriei;
Ora 09.30 – 11.00 – la Biblioteca
orăşenească, „Universul poveştirilor
lui Ion Creangă” lectură publică şi
vizionarea unui film după poveştirile
lui Ion Creangă Grupa Arlechino de la
GPN „Tic-Pitic”.

Vineri, 31 Mai 2013:
Ora 18.00 - Spectacol susţinut de
particpanţii la Festivalul Internaţional
De Muzică Uşoară ,,Stars of Song"
România. Participă interpreţi din: Por-
tugalia, Bulgaria, Croaţia, Rusia,
Italia, Republica Moldova, Turcia; Lo-
caţie: Casa de Cultură a Sindicatelor
Dacia Mioveni;

Sâmbătă, 1 Iunie 2013:
Ora 10.00 
Ateliere de creaţie, în centrul civic:
Firea Ion (lut) şi Rodoş Ion (lemn).
Ora 10.00 
Festivalul-concurs de poezie, cântec şi
teatru francez „Anna de Noailles”,
ediţia a IX-a, la Casa de Cultură a
Sindicatelor Dacia.
Ora 10.00 
Deschiderea festivităţilor Zilei In-
ternaţionale a Copilului;
“Parada costumelor” – defilează
preşcolarii şi elevii claselor I – VIII de
la toate instituţiile de învăţământ din
Mioveni (cca 700 de pers.) (traseu: M-
uri - Primăria oraşului Mioveni);
Ora 11.00 
Ceremonia de înmânare a 
„Steagului de Onoare”;
Discursuri – pe scena din centrul civic.
Ora 11.30 
Program artistic: Guitar Club Mioveni
– intonarea imnului Europei;
Program artistic susţinut de elevii şco-
lilor din oraş: Şcoala gimnazială „Liviu
Rebreanu”  - Trupa „Steluţele Europei
”(prof. Carmen Voican),  Şcoala gim-
nazială „George Topârceanu”  - Trupa
de majorete şi Grupul coral
„Cantabile” al Liceului Teoretic „Iulia
Zamfirescu”(prof. Ana Bucur); 
Reprezentaţii judo, karate şi darts –
elevi de la CS Dacia Mioveni 2012,
Clubul Elevilor Mioveni
Ora 11.30 – 13.00:
Activităţi sportive: competiţie de fot-
bal - la Stadionul Orăşenesc Mioveni –
manifestare realizată de Clubul
Sportiv Mioveni;
Ora 15.00 – 17.00:
Activităţi sportive: competiţie tenis de
masă  - sala de sport a Şcolii Gim-
naziale “Liviu Rebreanu”;
Ora 17.00 – 18.00:
Expoziţie foto “Călător prin Europa” în
holul Primăriei oraşului Mioveni.
Expun membrii FotoClub Mioveni. Vor
fi expuse fotografii din mai multe
oraşe europene: Amsterdam –
Olanda; Köln – Germania; Atena,
Salamina, Athos – Grecia; Paris,
Strasbourg – Franţa; Budapesta – Un-
garia, Bruxelles - Belgia. Expoziţie
diplome şi parteneriate europene ale
şcolilor şi liceelor din oraş.
Ora 18.00 – 24.00: 
Spectacol artistic pe scena din faţa
Primăriei susţinut de ansambluri, for-
maţii şi elevi din Mioveni: Ansamblul
de mandoline NOVA al Centrului Cul-
tural Mioveni; Trupa de majorete a
Centrului Cultural Mioveni; Fanfara
Centrului Cultural Mioveni; „Fluieraşii”
– Şcoala Marin Sorescu Racoviţa,
Trupa de teatru “Clubul Veseliei” a
Centrului Cultural Mioveni- momente
umoristice; “Guitar Club Mioveni „ -
Centrului Cultural Mioveni; Valentin
Poenariu; Andrei Vilău; Claudia

Ghena; Ivaşcu Eduard; Trupa de dans
popular – modern a Centrului Cultural
Mioveni; Flora Sturz; Ştefania
Vorovenci; Voicescu Octavian; Flavia
Popescu; Trupa de dans sportiv Aris-
tocratique al Casei de Cultură a Sindi-
catelor Dacia Mioveni; Ramona
Bălăşoiu; Trupa de dans modern „Be
happy” al Casei de Cultură a Sindi-
catelor Dacia Mioveni; Trupa de ma-
jorete “Buburuzele” a Şcolii
Gimnaziale „George Topârceanu”
Mioveni; Mara Bratu – GPN “Campi-
onii” Mioveni; Gabriela Panait; Ingrid
Lisandru - Clubul Copiilor Mioveni;
Proca Bogdan – Liceul Tehn. de Con-
strucţii Colibaşi; Matei Alexia – Şcoala
„George Topârceanu”, Trupa „Popularii
de astăzi” – Şcoala Colibaşi, Trupa de
majorete „Star” – Şcoala Colibaşi,
Amalia Preda - Clubul Copiilor
Mioveni; Ion Moise Bădulescu – Cen-
trul Cultural Mioveni.

Ora 21.30 - Concert 

DELIA MATACHE

2 Iunie 2013:
Ora 9.00 – 12.00 
Campionat de Karting - sensul girato-
riu din centrul civic, manifestare orga-
nizată în parteneriat cu Clubul Elevilor
Mioveni şi CS Dacia 2012;
Ora 13.30 – 15.00 
Concursuri sportive la  Izorul Tâmă-
duirii - Stadion Făget: Ciclism; Mersul
în 3 picioare (copii legaţi între ei);
Cursa în saci (concurs organizat pen-
tru familii – copii şi părinţi); Aşezarea
mingii de oină cu extensorul; Fotbal –
Tenis; Pistă cu obstacole (7 probe);
Cross; Ştafeta; Aruncări la coş de
baschet; Aruncări/Lovituri de oină;
Frânghia (organizate în parteneriat cu
Clubul Sportiv Dacia Mioveni 2012 şi
Clubul Dacia Felix);

În data de 22.08.2011 a fost sem-
nat contractul de finanţare COMENIUS
– PROIECTE COMENIUS REGIO pentru
implementarea proiectului“COMPARA-
REA EXPERIENŢELOR DE  IMPLE-
MENTARE ALE EDUCAŢIEI
INFORMALE ŞI NONFORMALE”,
proiect aprobat în cadrul Programului
de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii.

Parteneriatul Comenius Regio con-
stă în două regiuni partenere, una din
aceste regiuni, Regiunea I este coor-
donatorul proiectului.

REGIUNEA 1: COORDONATORUL
PROIECTULUI este Consiliul Local
Mioveni, care are ca Parteneri Locali:
Şcoala Gimnazială nr. 1 Mioveni – Col-
ibaşi şi Fundaţia “Consorţiu pentru
Dezvoltare Mioveni”.

REGIUNEA II este Municipalitatea
Petrich cu partenerii locali Şcoala
Gimnazială “Hristo Smirnenki” şi Fun-
daţia “Heraclea”.

Proiectul are ca scop compararea
experienţelor de implementare ale
educaţiei informale şi nonformale la
nivelul oraşelor Mioveni – Argeş,
România şi Petrich din Bulgaria.

Concepţia are la bază ideea şi ob-
servaţia că un număr mare al expe-
rienţelor  noastre de învăţare se
desfăşoară în afara sistemului de ed-
ucaţie formală: la locul de muncă, în
familie, în diferite organizaţii şi bib-
lioteci.

Obiectivul general al proiectului
este de a contribui la îmbunătăţirea
comunicării dintre regiuni şi  la pro-
movarea dimensiunii europene în ed-
ucaţie. Vizitele de studiu, întâlnirile şi
dezbaterile, reuniunile plenare şi ate-
liere de lucru ce au avut loc pe tot
parcursul implementării proiectului au
permis realizarea schimburilor de ex-
perienţă şi bune practici atât la nivelul
Regiunii I în Mioveni – România cât şi
la nivelul Regiunii II, în Petrich – Bul-
garia, încurajând astfel o concertare a
tuturor actorilor, autorităţi locale, şcoli
şi fundaţii, în beneficiul dezvoltării
copiilor şi a sentimentului de cetăţenie
europeană în rândul acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului
sunt:

- creşterea conştientizării societăţii
civile 

- creşterea conştientizării au-

torităţilor şi instituţiilor publice asupra
importanţei rolului pe care îl au  în
sectorul educaţiei informale / non-for-
male

- identificarea diferenţelor dintre
cele două situaţii evaluate referitor la
învăţământul informal şi non-formal.

Principalele activităţi ale proiectului
s-au desfăşurat în perioada imple-
mentării acestuia, astfel:

• Lansarea proiectului,organizată la
nivelul ambelor regiuni: în perioada 8
– 13 noiembrie 2011 – în oraşul
Mioveni, respectiv 12 – 17 decembrie
2011 – în Municipalitatea Petrich;

• Următoarea activitate a proiectu-
lui, a fost "Paralela între sistemele de
învăţământ " ce a avut loc în perioada
23 – 28 aprilie 2012 şi s-a desfăşurat
la nivelul oraşului Mioveni;

• Activitatea "Promovarea dimensi-
unii europene în educaţie" s-a organi-
zat la partenerii din Petrich în
perioada 22 – 28 octombrie 2012;

• Activitatea "Implicarea factorilor
cu rol educativ in realizarea educaţiei
nonformale şi informale" a fost orga-
nizată în Municipalitatea Petrich în pe-
rioada 22 – 27 aprilie 2013.

Totodată, pe lângă întălnirile de
lucru ce s-au desfăşurat împreună cu
partenerii noştri din Petrich – Bul-
garia, partenerii locali din oraşul
Mioveni au participat la mai multe
acţiuni organizate de Consiliul Local
Mioveni, unde elevii au fost implicaţi
în activităţi educaţionale informale şi
nonformale împreună cu cadrele di-
dactice şi reprezentanţii celorlalte in-
stituţii locale implicate în proiect.

În săptămâna 28 mai – 2 iunie se
desfăşoară activitatea de închidere a
proiectului la nivelul Regiunii I – în
oraşul Mioveni.

Mai multe detalii despre imple-
mentarea acestui proiect puteţi obţine
de pe site-ul www.primariamioveni.ro
sau  la sediul Primăriei oraşului
Mioveni, b-dul Dacia, nr. 1, localitate
Mioveni, cod 115400,  tel:
0348/455444,  fax : 0248/260500,
email : primariamioveni@primari-
amioveni.ro , Persoana de contact:
Nadia Matei – manager proiect, tel:
0730.444.750, e-mail: matei_iu-
liananadia@yahoo.com. 

“COMPARAREA EXPERIENŢELOR DE  IMPLEMENTARE
ALE EDUCAŢIEI INFORMALE ŞI NONFORMALE”

COMUNICAT DE PRESĂ


